
73737373    ''''ממממעעעע

הקסעה ךרע תליספ לש הרקמב החכוהה לטנ- סכמה לומ ןאוביה

תאמ

רנגו רמוע ד"וע;לדנ ליג ד"וע

 תויזכרמה תולאשה תחא .תובר תוקולחמ ררועל םייושע סכמה תושרל םיירחסמ םינאובי ןיבש םיסחיה
 .ןאוביה ידי לע רהצוהש ריחמה תותימא תלאש איה ררועתהל היושעש

 ךרוצל ןיבוטה יווש בשחיי המ הלאשה ,םייווש יפל םיזוחאב ןיבוט לע םילטומ אוביה יסמ בורש ןוויכמ
 .תערכמ הלאש איה ,אוביה יסמ בושיח

 אוביה יסמ ולטוי וילעש ךרעה תעיבקל ךלמה ךרד ,תובר םינש לארשי תנידמב הגוהנה הטישה יפ לע

 ומכ ,קוחב תועבקנש תואצוהו תויולע תפסותב ,[1]ןאוציל ןאוביהמ לעופב םלושש יפכ ,הקסעה ריחמ איה

.[2]חוטיבו הלבוה ,לשמל

 עוציב רחאלו ,בזוכ ריחמ אוה תינובשחב ןאוביה ידי לע רהצוהש ריחמה יכ ,תדשוח סכמה תושר רשאכ
 ריחמה תא סכמה תושר תלסופ תובר םימעפ ,םירבסהו םיכמסמ גיצהל ןאוביל תורשפא ןתמו הריקח
 םיהז ןיבוט לש ריחמל האוושה ומכ ,תורחא תוטיש סיסב לע ריחמה תא תעבוקו ןאוביה ידי לע רהצוהש

םימוד וא
[3]

 .אובי יסמב תפסונ תובח תרצונש ךכ ,

 אובי יסמ םלשל ןאוביה ןמ תשרודו קוחה יפל התוכמס תא הליעפמ סכמה תושר רשאכ ,ולאכ םירקמב
 היה אל יכ ,טפשמה תיב תא ענכשלו טפשמה תיבל העיבת שיגהל שרדנש הז אוה ןאוביה ,םיפסונ
 .םיסמה תא שורדל םוקמ

 ,איה ותועמשמו ,"היארה וילע- ורבחמ איצומה" יכ ,עבוק לארשיב טפשמה תטישב ללכ ,עודיכ
 יכ ,טפשמה תיב תא ענכשל בייח עבותה ,רמולכ .עבותה לע לטומ החכוהה לטנ ,תויחרזא תועיבתבש
 אוה עבותה :רורב אוה הז ללכ ירוחאמ ןויגיהה .ןידב הכזי אל תרחא ,עבתנה תסרג לע הפידע ותסרג

.ךפיהל אלו ,ותקדצ תא חיכוהל וילע ,ןכלו ,עבתנהמ והשלכ דעס שקבמש אוה ,ךילהב חתפש

74747474    ''''ממממעעעע

 ןאובי ןיבש םיסחיב ,לשמל ומכ ,הנידמל חרזאה ןיבש םיסחיב ,ןכל םדוק ןיוצש יפכו ,תאז םע דחי
 יסמ םולשתל השירדב חרזאל הנושאר הנופ יתוהמ ןפואבש וז איה הנידמהש תורמל ,סכמה תושרל
 דגנ העיבת שיגהל תבייח הניא הנידמהו החכוהה לטנ ךפהתמ ,הקסעה ךרע תליספ תובקעב אובי

 ןויגיהה לע .הנידמה תא עובתל ךירצש אוה חרזאה אקווד אלא ,םיסמ םתוא תייבג ךרוצל חרזאה
:רבעב רמאנ רבכ וז הכלה ירוחאמ דמועה

 ולוטיבב ןיינועמהו ,ןידכ התשענש הלועפכ תקזחומ ,קוחב תנגועמה ,סמ תושר לש התלועפ"
 תא ענכשל לטנה ץבור םושינה לע ,ןכל .וילע רערעמה םושינה אוה תושרה האיצוהש וצה לש
 ויוניש תאש ,םיוסמ בצמ רצונ וצה תאצוה םע .ותונשל וא וצה תא לטבל שי יכ טפשמה תיב
 הארוה תמייק םא תלוז תאז ,עונכשה לטנ וילע- יונישה תא שקבמש ימו ,רערעמה שקבמ

".תויארה תאבה לטנ וא/ו עונכשה לטנ ןיינעל קוחב תדחוימ
[4]

 אוהש אובי יסמ בוחל סחיב ,סכמה תושר דגנ טפשמה תיבל העיבת שיגמ ןאובי רשאכ ,המוד ןפואב
 :וילע לטוי החכוהה לטנ יכ ,סכמה תדוקפ תעבוק ,ודי לע רהצוהש ריחמה תליספ בקע םלשל שרדנ
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 וילע ,ןידכ ןיבוט ורתוהש וא ןידכ ןומשר שיגהש וא עיגמה סכמה תא םלישש ןעוטה ..."

".היארה
[5]

 םיוסמ אוביל תועגונה תודבועהש ,ךכב רקיעב ץוענ סכמה תושר תבוטל וז "הלקה" ירוחאמ ןויערה
 ריחמה ןכא אוה רהצוהש ריחמה םאה ,הלאשל סחיב רקיעב ,סכמה תושרל רשאמ ןאוביל רתוי תועודי

 .החכוהה לטנב אשיי ןאוביהש יוארה ןמ ןכ לעו ,לעופב םלושש

 רשאכ ,ףדועה סמה םולשת תא ונממ השרדש איה סכמה תושרש רחאמ יכ ,ןועטל ןאובי הסינ ,רבעב
 םדוקש ךכ ,תויארה תאבה רדס תא תוחפה לכל ךופהל שי ,ודי לע רהצוהש הקסעה ךרע תא הלספ
 לע ןגהל ןאוביה שרדיי ןכמ רחאל קרו ,תויאר תגצה תועצמאב התשירד תא קידצהל הסנת סכמה תושר
 לטנב דומעל חילצי ןאוביה םא יכ ,ןייצ טפשמה תיב ךא ,טפשמה תיב ידי לע החדנ הז ןויסינ .ותדמע
 :סכמה תושר לש השרגמל רובעי הז ,החכוהה

 תא ואיבי תושקבמה ,ירק ,"ליגרב" היהי תויארה תאבה רדס יכ תעבוק ינא הז בלשב"
 הז ןיא יכ רמוא תאז םע דחי ;תושקבמה לע החכוהה לטנו ,ןהיתונעט תא חיכוהל ידכ ןהיתויאר
 ןינעל תויתדבועה ןהיתונעט תא חיכוהל תושקבמה ידיב הלעי םא ,ךילהה ףוסב יכ ענמנה ןמ
 םינוכנ םיליבק םיכמסמה יכו ןיבוטה ךרע 'תותימא' רבדב ענכתשי טפשמה תיבו ,ןיבוטה תולע
 יפ לע והנשמל דצמ ורבעש םילטנ לש םכרדכ ,הבישמה לא רובעי היארה לטנש ירה ,םינימאו

".ואבויש תויארה
[6]

75757575    ''''ממממעעעע

 תדוקפל א239 ףיעס ,רורב יד ןאוביה לע לטומ החכוהה לטנ ויפל ןורקיעהש ףא לע ,תאז םע דחי
 .ויתוחכוהב ןאוביה תכלל ךירצ קוחר המכ ,הלאשה תניחבל םינוירטירק לכ גיצמ אל סכמה

 םאה- םיסמה בושיחל סיסב הווהמה ,אוביה תעב רהצוהש ריחמל תעגונה תקולחמ תררועתמ רשאכ
 תורחא תוינובשחו ריחמ תועצהו ,קפסה םע םכסה ,תויטנתוא קפס תוינובשח גיצי ןאוביהש ךכב יד
 יתימאה ריחמה אוה ודי לע רהצוהש ריחמה עודמ ,רבסה קפסל םג שרדנ אוהש וא ,םיהז ןיבוטל
?יסחי ןפואב ךומנ אוהש ריחמב רבודמ םא ,םלושש

 לטנ תניחבמ ,סכמה תושר לש השרגמל רודכה תא ריבעהל ןאוביה חילצי יתמ :תורחא םילימב וא
 ?החכוהה

 סכמה תושר הססבתה םהילעש םיכמסמבו תויארב םג ,רתיה ןיב ,היולת ךכל הבושתה יכ ,רמול ןתינ
 .םלושש יתימאה ריחמה וניא רהצוהש ריחמה יכ ,העבקש תעב

 :טפשמה יתבב ןוידל ולעש םירקממ תואמגוד רפסמ ןלהל

 םיילוהוכלא תואקשמ ירויקרמ תרבח האביי ,הפיחב יזוחמה טפשמה תיבב הנורחאל ןתינש ןיד-קספב
 תויה רהצוהש ריחמב הדשח לארשיב סכמה תושר .רטילל רלוד0.58 היה אוביב םריחמ יכ ,הריהצהו
 הנממ הנידמה( הניארקואב סכמה תושר ףותישב הלהונש הריקח תובקעבו ,ידמ ךומנ הל הארנ הזו
 וחוודש אוביה יריחממ םיהובג ויה הניארקואב וחוודש אוציה יריחמ יכ הלגתה ,)תואקשמה ואצוי
 .לארשיב

 אוביה ריחמ ,רמולכ( ןאוציה תוירחאב איה הלבוהה רשאכ ןיבוטה תא שכר יכ חוויד ןאוביה ,ףסונב
 ןיבוטה ,הניארקואב סכמה תושרמ וגצוהש םיכמסמה יפל דועב ,)הלבוה םג ללכ ,הנעטה יפל ,רהצוהש
.הלבוה ללכ אל ריחמה רשאכ ורכמנ
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 יפכ הקסעה ריחמ לע םלשל שי אוביה יסמ תא יכ תעבוקה ,סכמה תדוקפ לע ךמתסהבו ,תאז רואל

לעופב םלושש
[7]

 ריחמה ךמס לע יוסימה תא העבקו אוביב רהצוהש ריחמה תא סכמה תושר הלספ ,
 .הניארקואמ אוציה תעב רהצוהש

 תויה ,הז הרקמב ןאוביה ירכועב דמע אוה םג )הלבוה ילב וא םע( הקסעה יאנתב המאתהה-יא ןיינע
 בושיח ךרוצל הלבוהה ריחמ תא ףיסוהל שי ,הלבוה ללוכ וניא לארשיל אוביה ריחמ רשאכ ,קוחה יפלש

.רהצוהש ריחמה תליספל איבהש ףסונ דשח הררוע וז המאתה-יא ןכלו ,[8]םיסמה

 דמע אל ןאוביה יכ ,הז הרקמב עבקנ ,תוקזח תויארב תדיוצמו הנכומ העיגה סכמה תושרש רחאמ ,ןכל

התחדנ העיבתהו ,יתימא היה ודי לע רהצוהש ריחמה יכ ,החכוהה לטנב
[9]

. 

76767676    ''''ממממעעעע

 םידרפס םינאוצי לש תוינובשח טפשמה תיבב סכמה תושר הגיצה ,2009 תנשב ערכוהש המוד הרקמב
 שכרש ילארשי ןאובי ידי לע רהצוהש ריחמה ןמ הובג היה רהצוהש ריחמה ןהב ,ידרפסה סכמל ושגוהש
 ,עבקו ןאוביה תעיבת תא טפשמה תיב החד ,רתיה ןיב ,ךכ לע ךמתסהב .םיקפס םתואמ הרוחסה תא

יתימא היה ודי לע רהצוהש ריחמהש חיכוה אל הז יכ
[10]

. 

 ןאובי חילצה ותרגסמב ,ביבא-לתב םולשה טפשמ תיבב ןיד-קספ ןתינ םינש עבראכ ינפל ,תאז תמועל
 רבודמ היהש דשחב סכמה תושר ידי לע לספנשו ,ודי לע רהצוהש אוביה ריחמ לע טפשמה תיבב ןגהל
.בזוכ ריחמב

 העיפומה רוצייה תרדס ןומיס תועצמאב ואבויש תואקשמה ירחא סכמה תושר התקחתה ,הרקמ ותואב
 ןאוביה .ןושארה הנוקל ,םיוסמ ריחמב דנלניפב ןרציהמ ורכמנ תואקשמ םתוא יכ ,האצמו םהילע
 רכמ ובש ריחמה ןמ ךומנ ריחמב לארשיל ורכמנ תואקשמ םתוא יכ ,ריהצה ,תאז תמועל ,ילארשיה
 רשא ,ןיבוטה לש ידעלבה ןאוביה יכ ,הרקמ ותואב סכמה תריקח התלעה דוע .תואקשמה תא ןרציה
 הרקמב עבותה ריהצה םהילע םיריחמה ןמ םיהובג םיריחמ לע ריהצה ,לארשיל ןרציה ןמ תורישי אביימ
 רהצוהש ריחמה יכ עבותל ןימאהל שי יכ ,טפשמה תיב עבק ,סכמה ידי לע ואבוהש תויארה ףא לע .הז
 ןאוביל ןיבוטה תא רכמש קפסהש םושמ רתיה ןיב ,העיבתה תא לביקו ,יתימאה ריחמה היה ודי לע

 .[11]ותסרג תא תמיא

 תיבב סכמה תושר הגיצה ,למשח ירצומ ןאובי ידי לע רהצוהש אוביה ריחמ לספנ וב ,רחא הרקמב
 ,םוי לש ופוסב רהצוהש ריחמה ןמ הובג היה ןהב ריחמהש ,ןאוביל קפסה לש ריחמ תועצה טפשמה
 עבק ,הרקמ ותואב ,ןכל .רהצוהש ריחמה םע דחא הנקב הלע אלש ,ל"וחב קפסה לש ןוריחמ םג ומכ

העיבתה תא החדו ,יתימא היה רהצוהש ריחמהש חיכוהל לטנב דמע אל ןאוביה יכ ,טפשמה תיב
[12]

. 

 לע רהצוהש ריחמה תליספל עגונב סכמה תושרל ןאובי ןיב תקולחמ תררועתמ רשאכ ,רבד לש ופוסב
 ומכ ,ודי לע רהצוהש ריחמב תוכמותה תויארו םירבסה קפסמ ןאוביה רשאכש ,חינהל ןתינ ,ןאוביה ידי
 ןאוביהו ,סכמה תושר לש השרגמל רודכה רבוע ,ומצע קפסה לש תודע וא קפסה םע םכסה לשמל
 .וילע לטומה החכוהה לטנב דמוע

 תופסונ תואתכמסא תגצה אלל ,יתימא אוה ודי לע רהצוהש ריחמהש ךכ לע דמוע קר ןאוביה םא ,ךא
 תושר לש השרגמל רודכה תא ריבעהל ןאוביה לכוי אל ,אוביה תעב הגצוהש תינובשחהו ותודע דבלמ
.החדית ותעיבת הארנה לככו ,סכמה

77777777    ''''ממממעעעע

 ,סכמה תושר דשח תא ררועיש רובס אוהש ריחמ םלשמ וא קפסה ןמ החנה לבקמ ןאובי רשאכ ,ןכל
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 .ריחמה תותימא תא םיחיכומ רשא בתכב םיכמסמב דעומ דועבמ דייטצי םא השעי בוט

 תושרש ךכב יד אלש םשור השוע ,סכמה תושר לא החכוהה לטנ תא ריבעהל חילצמ ןאוביה וב בצמב
 ידכ "תויתביסנ" תויארב יד אלו ,לבוקמה ןמ ךומנ ותויהב דשח ררועמ רהצוהש ריחמה יכ ,ןעטת סכמה
 תושר שרדית הזכ בצמבש אלא ,םירחא םינאובי לש םיריחמ לשמל ומכ ,אוביה ריחמ תא ךירפהל
 ומכ( המצע הקסע התואל סחיב רהצוהש אוביה ריחמ תא תורתוסה שממ לש תויאר גיצהל סכמה
 .םירקמה לכב הדיב ןיא- הלאכו ,)'וכו םינוריחמ ,הקסע התואל סחיב אוצי תוינובשח ,תולופכ תוינובשח

[1]
 םלושש ריחמה אוה הקסע ךרע" :סכמה תדוקפל132 ףיעס בולישב ,)"סכמה תדוקפ" :ןלהל( ]שדח חסונ[סכמה תדוקפל )1(130 ףיעס.

."...לארשיל אוציי םשל םתריכמ תעב ,ןיבוטה דעב ומלשל שיש וא

.סכמה תדוקפל )5()א(133 ףיעס.[2]

.סכמה תדוקפל )3(-ו )2(130 םיפיעס.[3]

[4]
.108 ,101 )5(ומ ד"פ ,ףסומ ךרע סמ להנמ 'נ מ"עב םיתורשו תועקשה לוהינל הרבח ,דרא ארויג1436/90 א"ער.

[5]
.סכמה תדוקפל א239 ףיעס.

[6]
 תטפושה ,13.12.06 םוימ הטלחה ,מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב ןוזמב רחס לנאש1846/05 )הלמר םולש( א"ת.

.טאיח-ילאילחנ

1 הרעה ליעל.[7]
.

[8]
.2 הרעה ליעל.

.ירסיק טפושה ,25.7.11 םוימ ןיד-קספ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב תועקשהו רחס ג.מ ירויקרמ07-1189 )הפיח יזוחמ( א"ת.[9]

[10]
 לע רוערע ;סאיטא הירא טפושה ,23.8.09 םויב ןתינ ,לארשי תנידמ 'נ הייחצלא תאודאלו טאלבלל חאלפלא05-31946 )א"ת םולש( א"ת.

.23.3.10 םויב ,לארשי תנידמ 'נ הייחצלא תאודאלו טאלבלל חאלפלא09-11-25319 )א"ת יזוחמ( א"ע תרגסמב החדנ ןידה-קספ
[11]

 רוערע ;27.5.07 םוימ ןיד-קספ ,יגדטא הנוי טפושה ,מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ בקעי ןאידלופ42687/03 )א"ת םולש( א"ת.
 ןאידלופ בקעי3086/07 )א"ת יזוחמ( א"ע תרגסמב הרשפב םייתסה- הז רמאמל תיטנוולר הניאש ,ןידה-קספ תאצותמ קלח לע שגוהש
.11.5.11 םויב ןתינ ,מ"עמהו סכמה ףגא ,לארשי תנידמ 'נ

[12]
.9.12.07 ךיראתב ןתינ ,דודשא סכמה תיב-לארשי תנידמ 'נ יסומע ןורי4564/06 א"ע.
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